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Z działalności Rady Dzielnicy II

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyła się XXXVII se-
sja Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyję-
to następujące uchwały:

- w sprawie opinii do wniosku Zarządu Zieleni Miej-
skiej w Krakowie dla wskazanych projektów w IX edycji 
Budżetu Obywatelskiego (BO.D2.22/22 „Warsztaty przy-
rodnicze dla dzieci w Parku przy Fabrycznej”),

- w sprawie opinii do wniosku Zarządu Zieleni Miej-
skiej w Krakowie dla wskazanych projektów w IX edycji 
Budżetu Obywatelskiego (BO.D2.8/22 „Dosadzamy drze-
wa wzdłuż Grzegórzeckiej”),

- w sprawie ujęcia zadań dla placówek oświatowych 
z terenu Dzielnicy II Grzegórzki w Budżecie Miasta Krako-
wa na rok 2023,

- w sprawie ujęcia zadań dla poprawy infrastruktury 
drogowej na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w Budżecie 
Miasta Krakowa na rok 2023,

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
i Rady Miasta Krakowa ws. dofinansowania remontu par-
kingu znajdującego się na działce nr 358/14 obr. 5 Śród-
mieście.

W dniu 07 lipca 2022 roku odbyła się XXXVIII sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto 
następujące uchwały:

- w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2023,

- w sprawie wniosku do koncepcji miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza – 
Osiedle Oficerskie” (pismo znak:BP-02-2.6721.402.2022).

W dniu 25 sierpnia 2022 roku odbyła się XXXIX sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto 
następujące uchwały:

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 
2022,

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 
2023,

- w sprawie opinii dla zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki nr 63/10 obręb 16 jednostka ewidencyjna 
Śródmieście, położonej przy ul. Kosynierów w Krakowie.

W dniu 22 września 2022 roku odbyła się XL sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto 
następujące uchwały:

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 
2023,

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 
2022,

- w sprawie uzupełnienia wniosku do koncepcji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Olsza – Osiedle Oficerskie” (pismo zna-
k:BP-02-2.6721.402.2022).

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie interneto-
wej: www.dzielnica2.krakow.pl, w siedzibie Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki, przy al. Daszyńskiego 22 oraz w Biuletynie 
Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.
pl. Zachęcam również do odwiedzania profilu na portalu 
Facebook: @RadaDzielnicyGrzegorzki.
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W dniach od 30 września do 14 października br. 
każdy, nawet najmłodszy mieszkaniec Krakowa będzie 
mógł zagłosować na wybrane przez siebie projekty 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Łącznie pod głosowanie poddanych jest 558 pro-
jektów w tym 93 projekty ogólnomiejskie oraz 465 
projektów dzielnicowych.

Głosować można na sześć różnych projektów, 
w tym oddać trzy głosy na projekty o charakterze 
dzielnicowym (w dzielnicy swojego zamieszkania) 
i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiej-
skim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt 
otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniony 1 punkt. Za-
głosować będzie można elektronicznie albo w punk-
cie głosowania.

Wykaz punktów do głosowania osobistego znaj-
duje się na stronie internetowej pod adresem:

h t t p s : / / w w w . b i p . k r a k o w . p l / z a l a c z -
n i k i / d o k u m e n t y / n / 3 5 0 7 1 5 / k a r t a ? _
g a = 2 . 1 0 2 3 2 2 6 9 6 . 8 0 5 2 3 1 6 8 6 . 1 6 6 4 2 7 4 8 0 4 -
392029597.1659705199

W Dzielnicy II do dyspozycji mieszkańców jest 6 
takich punktów:

1. MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego ul. 
Lotnicza 1, głosować można: Pn.-Pt. godz. 9.00 - 19.00 

2. Filia nr 4 Biblioteki ul. S. Bobrowskiego 11, gło-
sować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, 
Czw.: 12:00-15:30

3. Filia nr 5 Biblioteki ul. A. Lubomirskiego 7a, gło-
sować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, 
Czw.: 12:00-15:30

4. Filia nr 6 Biblioteki al. I. Daszyńskiego 22, gło-
sować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, 
Czw.: 12:00-15:30

5. Filia nr 7 Biblioteki al. Pokoju 33, głosować 
można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 
12:00-15:30, Sob.: 9:00-14:00

6. Filia nr 8 Biblioteki ul. J. Brodowicza 1, głosować 
można: Pn. Wt. Śr. Pt.: 8:30-19:00, Czw.: 12:00-19:00

Kartę do głosowania można otrzymać w ww. 
punktach. Możliwe jest również jej samodzielne po-
branie ze strony internetowej. Wydrukowaną kartę 
należy wypełnić i dostarczyć do jednego z powyżej 
wymienionych punktów. Poniżej prezentowany jest 
link do strony internetowej, na której można pobrać 
ww. kartę do głosowania:

https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/263892,arty-
kul,karta_do_glosowania.html 

Aby zagłosować online, należy wejść na stronę 
budzet.krakow.pl i zarejestrować się podając swoje 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, 
a dla osób, które go nie mają, datę urodzenia i płeć, 
numer telefonu komórkowego oraz numer i nazwę 
dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Głoso-
wanie za pośrednictwem platformy wiąże się z ko-
niecznością potwierdzenia założenia konta poprzez 
SMS. Raz założone konto jest aktywne w kolejnych 
edycjach BO.

Poniżej zaprezentowany został link do strony in-
ternetowej, z której można pobrać listę wszystkich 
projektów (ogólnomiejskich i dzielnicowych) pod-
danych pod głosowanie w budżecie obywatelskim 
2022:

h t t p s : / / w w w . b i p . k r a k o w . p l / z a l a c z -
n i k i / d o k u m e n t y / n / 3 5 0 6 8 5 / k a r t a ? _
g a = 2 . 5 0 9 7 6 1 6 0 . 8 0 5 2 3 1 6 8 6 . 1 6 6 4 2 7 4 8 0 4 -
392029597.1659705199

W ramach projektów dzielnicowych BO w Dziel-
nicy II Grzegórzki w BO w 2022 r. można głosować na 
następujące propozycje przedsięwzięć:

1. Profesjonalna Siłownia w Parku Dąbie
Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siło-

wych na terenie parku Dąbie. Kwota 505.000 zł
2. Koncerty na Rondzie Mogilskim
Projekt zakłada realizację cyklu 4 koncertów arty-

stów krakowskich związanych z MDK Dom Harcerza’’ 
im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, które mają  od-
być się w okresie letnim na Rondzie Mogilskim. Kwo-
ta 51.000 zł

3. 5% na bezpieczne Grzegórzki 
Projekt zakłada sfinansowanie dodatkowych pa-

troli Policji w celu zapewnienie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w rejonie Grzegorzek: na tere-

Budżet Obywatelski miasta  
Krakowa 2022
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nie osiedli, placów zabaw oraz w Parku Strzeleckim. 
Kwota 60.000 zł

4. CzytajMY – książki, komiksy i audiobooki 
w bibliotece 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup: a) no-
wości wydawniczych: książek, audiobooków oraz 
komiksów dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży b) 
organizację spotkań z autorami oraz przedstawień 
teatralnych c) materiałów plastycznych i eduka-
cyjnych do zajęć prowadzonych z dziećmi. Kwota 
30.000 zł

5. Bezpieczniej nad Wisłą - Grzegórzki etap I 
Projekt zakłada zakup sprzętu do ratownictwa 

wodnego i lodowego dla Jednostki RatowniczoGa-
śniczej nr 1. Kwota 12.500 zł

6. Nowe nasadzenia zieleni wzdłuż al. Beliny
-Prażmowskiego

Projekt zakłada uzupełnienie szpaleru drzew 
w pasie zieleni przy al. BelinyPrażmowskiego o bra-
kujące 20 kolumnowych dębów szypułkowych oraz 
nowe nasadzenia krzewów i bylin w celu poniesie-
nia walorów estetycznych i środowiskowych okolicy. 
Kwota 170.000 zł

7. Napij się na zdrowie! Poidełko miejskie 
Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, 

tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną na terenie zielonym 
w Alei Daszyńskiego. Kwota 180.000 zł

8. Renowacja boiska do piłki nożnej SP39
Projekt zakłada renowację boiska szkolnego do 

piłki nożnej położonego przy Szkole Podstawowej nr 
39 w celu stworzenia dzieciom, młodzieży i dorosłym 
miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Kwota 40.000 zł

9. 49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki
Projekt zakłada montaż ok. 49 ławek wraz z ko-

szami na śmieci w całej dzielnicy. Kwota 200.000 zł
10. Polsko-ukraiński stół po sąsiedzku na os. 

Oficerskim
W związku z wojną na terytorium Ukrainy na na-

sze osiedla przybyła spora grupa Ukraińców. Wiele 
osób mieszka między nami i niekiedy nie ma czasu 
na dłuższą rozmowę. Stół po sąsiedzku to inicjatywa, 
która stwarza okazje do poznania naszych nowych 
sąsiadów. Kwota 8.999 zł

11. Piłkarskie marzenia na Grzegórzkach
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów 

sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej prze-
prowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację 
turnieju piłkarskiego. Kwota 75.100 zł

12. Zazieleńmy II Dzielnicę!
Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów 

i bylin na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz remont 
i budowę chodników. Kwota 500.000 zł

13. 360-stopniowa gra dzielnicowa Grzegórzki VR 
Celem projektu jest utworzenie gry dzielnicowej 

w VR (wirtualna rzeczywistość) dotyczącej dzielnicy II 
Grzegórzki. Kwota 80.000 zł

14. 800 darmowych biletów dla seniorów do 
Kina „Paradox

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców, 
którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczest-
nictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez prze-
kazanie im 800 darmowych biletów do kina. Kwota 
14.000 zł

15. Kino pod gwiazdami na Bulwarach Wiślanych!
Projekt zakłada organizację kina letniego na kra-

kowskich Bulwarach Wiślanych z projekcją filmów na 
wolnym powietrzu. Kwota 63.000 zł

16. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci w Parku 
przy Fabrycznej

Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w róż-
nych przedziałach wiekowych, dotyczących przyrody 
w mieście, w tym tematów: miejskiego ogrodnictwa, 
parków, ogrodów społecznych, rekultywacji terenów 
pofabrycznych oraz retencji. Kwota 70.000 zł

17. Ekologia na okrągło
Projekt zakłada organizację: rodzinnych wyjaz-

dów, pikników oraz warsztatów dotyczących ekolo-
gii. Kwota 199.000 zł

18. Gładko po Grzegórzkach 
Projekt zakłada remont przejazdów rowerowych 

oraz dróg rowerowych standardu h~0 (z delikatnym 
zjazdem) oraz usunięcie nierówności poprzecznych 
na drogach rowerowych. Kwota 330.000 zł

Ze szczegółowymi opisami wszystkich ww. pro-
jektów poddanych do głosowania w ramach BO 
w Dzielnicy II Grzegórzki można zapoznać się na stro-
nie internetowej: 

h t t p s : / / w w w . b i p . k r a k o w . p l / z a l a c z -
n i k i / d o k u m e n t y / n / 3 5 0 6 8 5 / k a r t a ? _
g a = 2 . 9 0 4 0 1 8 8 . 8 0 5 2 3 1 6 8 6 . 1 6 6 4 2 7 4 8 0 4 -
392029597.1659705199

W dniu 7 listopada nastąpi ogłoszenie wyników 
głosowania.

Na stronie obok prezentowany jest całościowy 
harmonogram naborów wniosków do BO dla miasta 
Krakowa w 2022 r.

Dla osób zainteresowanych składaniem projek-
tów w kolejnych naborach w Budżecie Obywatel-
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HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM W ROKU 2022

DZIAŁANIE:          TERMIN:

1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami      marzec – kwiecień
2. Składanie projektów        21 marca – 25 kwietnia
3. Publikacja wyników weryfikacji       8 sierpnia
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej    8 – 17 sierpnia
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 15 września
6. Głosowanie 30 września         14 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania       7 listopada

skim miasta Krakowa prezentujemy informacje dot. 
zasad składania projektów:

Kto może złożyć projekt?
Projekt może złożyć osoba niezameldowana 

w Krakowie, wystarczy być mieszkańcem miasta. 
Mieszkańcy poniżej 18 roku życia mogą zarówno 
składać projekty, jak i brać udział w głosowaniu.

Projekt składa się bezpośrednio na stronie inter-
netowej:

https://budzet.krakow.pl/logowanie
Przed złożeniem projektu należy się zarejestro-

wać na ww. stronie.

Dla osób, które nie mają czasu, aby opracować 
projekt lub nie mają pewności, czy poradzą sobie 
z tym tematem stworzono „Bank Pomysłów”. Wystar-
czy krótko opisać zadanie, wskazać jego kategorię 
i miejsce realizacji. Każdy pomysł może stać się in-
spiracją lub podpowiedzią dla innych. 

Bank Pomysłów dostępny jest na stronie in-
ternetowej: http://obywatelski.krakow.pl/star-
t/248264,artykul,bank_pomyslow_.html

Przy opracowywaniu projektu należy pamiętać, iż 
miejscem realizacji zadania może być jedynie dział-
ka należąca do miasta. Dla ww. celu Urząd Miasta 
Krakowa przygotował wirtualną mapę działek miej-
skich, która jest dostępna pod adresem: https://msip.
krakow.pl/kompozycje_mapowe/237908,2051,ko-
munikat,budzet_obywatelski_-_mapa.html?_
ga=2.254999179.2057066155.1623496301-
1977525331.1623496301

Obecnie na kompozycji mapowej kolorem niebie-
skim odznaczono ok. 30 tys. działek, na których istnie-
je potencjalna możliwość realizacji zadań. Będzie to 
jeszcze każdorazowo weryfikowane podczas oceny 
merytoryczno-prawnej zgłoszonych projektów.

W celu prawidłowego przygotowania projek-
tu należy określić jego wydatki. Do tego celu Urząd 
Miasta Krakowa przygotował cennik, który zawiera 
szacunkowe koszty np. budowy 1 km ścieżki rowero-
wej, remontu placu zabaw czy założenia teatru ple-
nerowego w parku. 

Cennik jest dostępny na stronie internetowej: 
https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/258072,arty-

kul,cennik_budzetu_obywatelskiego.html

Kosztorys zadania nie jest warunkiem koniecz-
nym przy składaniu projektu, a ostatecznej wyceny 
zadania dokonują jednostki odpowiedzialne za we-
ryfikację merytoryczno-prawną zgłoszonych projek-
tów. Warto jednak wstępnie oszacować koszty re-
alizacji zadania, aby wiedzieć, czy mieszczą się one 
w limitach finansowych przeznaczonych na budżet 
obywatelski.

Dla prawidłowego zgłoszenia projektu w BO wy-
magane jest dołączenie listy poparcia dla projektu, 
podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dziel-
nicy – w przypadku projektów dzielnicowych lub 
15 mieszkańców miasta – w  przypadku projektów 
ogólnomiejskich.

Internetowa platforma budżetu obywatelskiego 
po złożeniu propozycji zadania automatycznie ge-
neruje listę poparcia dla danego projektu. Trzeba ją 
wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Z przykładami projektów realizowanymi w ra-
mach BO w 2021 r. można zapoznać się na stronie: 
https://budzet.krakow.pl/projekty2021 , natomiast 
z archiwum wszystkich projektów na stronie: https://
budzet.krakow.pl/238710,artykul,archiwum_projek-
tow.html

Tomasz Ślusarczyk
Przewodniczący Komisji ds Budżetu 

Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki 
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„EKO Szkoła”- to ogólnopolski projekt eduka-
cyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek  
edukacyjnych. Ma on na celu kształtowanie u dzie-
ci i młodzieży postaw proekologicznych. Honorowy 
patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska.

Uczniowie naszej placówki podjęli szereg dzia-
łań, dzięki którym zasłużyliśmy na miano EKO 
Szkoły. Do najważniejszych akcji ekologicznych 
należały:

•	 Kwiaty za elektrograty – każda osoba, która 
przyniosła zużyty sprzęt elektryczny lub elektronicz-
ny do sklepu Castorama, otrzymała liczbę sadzonek 
odpowiadającą kategorii oddanego sprzętu oraz 
jego ilości. 

•	Wkręć się w pomaganie - SEGREGACJA I POMA-
GANIE – inicjatywa, którą nadal podejmujemy.

Zbieramy plastikowe nakrętki, wrzucamy do 
WIELKIEGO SERCA na I piętrze naszej szkoły. Nakrętki 
przekazujemy Dominikowi S. - podopiecznemu Fun-
dacji „Zdążyć z Pomocą” oraz krakowskiemu Hospi-
cjum im. Św. Łazarza.

•	Wigilia bez plastiku- nasza szkoła dołączyła do 
ogólnopolskiej akcji. Używając naczyń papierowych 
stworzyliśmy świąteczną atmosferę, przyjazną nie 
tylko nam, ale i naszej Ziemi.

•	Gwiazdka dla zwierzaka- uczniowie  zaangażo-
wali się w zbiórkę karmy, legowisk, misek i  zabawek 
dla bezdomnych zwierząt. Zebrane dary przekazali 
dla krakowskiej organizacji MORN, od której otrzy-
maliśmy serdeczne podziękowania.

• Kino za baterie - dołączyliśmy do programu re-
alizowanego przez MPO w Krakowie. Celem jest edu-
kacja dzieci w zakresie właściwego postępowania ze 
zużytymi bateriami.  W nagrodę uczniowie wybrali 
się do kina.

W szeregach społeczności szkolnej rozpropa-
gowaliśmy wydarzenia o tematyce ekologicznej, 
takie jak: 

• Dzień Drzewa- obchodzony 10 października, 
ma przypominać i uświadamiać, jak wżną rolę pełnią 
drzewa. Uczniowie klas I-III przyszli na lekcje ubrani 
na zielono. Dzieci mogły obejrzeć przekrój drzewa, 
policzyć jego lata, rozpoznać drzewa po kształtach 
liści. W czasie zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie 
posadzili drzewa w doniczkach.

Jesteśmy dumni, bo jesteśmy EKO!!!

• Dzień Ziemi -  przypada na 22 kwietnia.  W tym 
roku szkolnym DZIEŃ ZIEMI świętowaliśmy poprzez 
realizowanie wielu ciekawych eko-inicjatyw. Poprzez 
różnego rodzaju zabawy i działania, uczniowie  z róż-
nych grup wiekowych dowiedzieli się, co możemy 
zrobić w naszych domach, aby przez cały rok, a nie 
tylko jednego dnia dbać o Ziemię. 

• Światowy Dzień Pszczół – świętowaliśmy 20 
maja. Uczniowie klas młodszych przez cały dzień, 
dumnie prezentowali¸ przypięte do ubrań, papiero-
we pszczółki. Pogłębiali swoje wiadomości na temat 
znaczenia pszczół w przyrodzie, poznawali pszcze-
le wyroby z pasieki. Znaczenie trudnych słów, jak: 
pierzga, propolis  wyjaśniali uczniowie klas trzecich, 
którzy wcześniej uczestniczyli w warsztatach w pa-
siece i  pojęcia te nie są im obce.

Nasi uczniowie uczestniczyli w szkolnych konkur-
sach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, takich jak:

• Konkurs fotograficzny „Wiosna, ach to ty…”- 
młodzi ekolodzy, nie mogąc doczekać się wiosny, 
sami rozpoczęli jej poszukiwania. Wyruszyli w teren 
z aparatami fotograficznymi, by utrwalić zwiastuny 
wiosny. Zainteresowanie konkursem było ogromne, 
najciekawsze prace zostały nagrodzone.

• Konkurs: „Śniadaniowa klasa ”- przez cały rok 
szkolny uczniowie klas1-3    zbierali punkty za pyszne, 
zdrowe, urozmaicone drugie śniadanie, przyniesione 
w swoich eko- śniadaniówkach. Każdy dokładał swo-
je punkciki w różnych kategoriach żywieniowych.

• Konkurs „ Smaczne, kolorowe i zdrowe śniada-
nie warzywno-owocowe.

Pierwszaki z klasy I b, wspólnie z rodzicami, 
przygotowali smaczne, pełne witamin zwierzątka 
z owoców i warzyw. Prace zostały sfotografowane, 
a następne zjedzone. Przyniesione  zdjęcia zostały 
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zaprezentowane wraz z informacją, jakich wartości 
odżywczych dostarczymy organizmowi po zjedzeniu 
np. bananowego pieska.

Młodzi specjaliści od ekologii uczestniczyli 
w wielu ciekawych wyprawach przyrodniczych:

• Wycieczka do OJCOWSKIEGO PARKU NARODO-
WEGO 

Klasy 3a, 3b,3c wyjechały do pobliskiego OJCOW-
SKIEGO PARKU NARODOWEGO, aby poznać historię 
oraz zebrać informację przyrodnicze na temat form 
ochrony przyrody, znajdujących się w pobliżu Krako-
wa.

• Wyjście do OGRODU BOTANICZNEGO 
Uczniowie kasy 3b i 3c, zachęceni wcześniejszym, 

wiosennym konkursem fotograficznym, wybrali się 
na dalsze poszukiwania  wiosny w naszym mieście. 
W czasie wyjścia poznali wiele ciekawych znanych, 
ale również egzotycznych roślin. Zaobserwowali 
zmiany zachodzące w przyrodzie w czasie wiosny. 
Uczniowie zaznaczyli kolejne zielone miejsce  na ma-
pie Krakowa.

• Wycieczka do Parku Krajobrazowego ORLICH 
GNIAZD. 

Młodzież z klas 8a i 8b, odprężona po majowych 
egzaminach, wyjechała zrelaksować się do Parku 
Krajobrazowego ORLICH GNIAZD. Oprócz wspaniałej 
zabawy na PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ ,ośmioklasiści do-
wiedzieli się, jakie typy siedlisk przyrodniczych wy-
stępują na największym w Polsce obszarze lotnych 
piasków. Poznali zwierzęta i rośliny występujące na 
pustyni. Następnie zwiedzili największą w Europie 
warownię - Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu.

Nasi podopieczni wzięli udział w warsztatach 
z zakresu ochrony środowiska:

• Ekologiczny Program Edukacyjny dla klas 1-3, 
organizowany przez MPO w Krakowie

Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach 
edukacyjnych: DZIECI SEGREGUJĄ oraz wysłuchali 
KONCERTU  EKOLOGICZNEGO. Uczestnicy zajęć po-
znali zasady właściwego segregowania odpadów.

• W warsztatach edukacyjnych KRAKOWSKIE 
SZKOŁY NAJLEPIEJ SEGREGUJĄ

Uczniowie zgłębili i utrwalali wiadomości na te-
mat segregacji odpadów, dowiedzieli się, jak długo 
trwa ich rozpad. Następnie mieli możliwość zoba-
czyć lamusownię, czyli punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych.

• V Wielka Lekcja Ekologii 
Podopieczni aktywnie uczestniczyli w V EDUKA-

CYJNEJ LEKCJI, którą zorganizowano w Tauron Are-
nie.Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło KRAKÓW 
W DOBRYM KLIMACIE. Na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji i ekologicznych zadań, których wykonanie 
potwierdzane było pieczątką, a następnie nagradza-
ne sadzonkami roślin.

• Lekcja projektowa „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”
W ramach obchodów Dnia Ziemi, trzech nauczy-

cieli naszej szkoły (biologii, chemii i fizyki) przepro-
wadziło lekcję projektową, podczas której uczniowie 
poznali właściwości wody, wykorzystanie jej przez 
organizmy żywe. Podopiecznym przedstawiono spo-
soby oszczędzania wody.

• Lekcja projektowa „BĄDŹ EKO”.
Z kolei uczniowie klas młodszych wzięli udział 

w ekologicznej lekcji, podczas której poznawali za-
leżności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, spo-
łeczeństwem i kulturą. Poznawali znaczenie środowi-
ska naturalnego oraz przykłady konkretnych działań 
na rzecz jego ochrony.    

• Malowanie EKO TOREB
Uczniowie klasy 2b i 3c uczestniczyli w zajęciach, 

podczas których malowali torby wielokrotnego użyt-
ku. Miały one stanowić prezenty dla Mam z okazji ich 
święta. Nosząc eko torbę, mama będzie promować 
proekologiczną postawę.

Wielką popularnością w minionym roku szkol-
nym cieszyły się wystawy proekologiczne:

• „Drugie życie odpadów” 
W świetlicy szkolnej przygotowano wystawę prac 

wykonanych przez wychowanków w roku szkolnym 
2021/2022. Zwrócono uwagę na możliwość ponow-
nego wykorzystania  surowców, jako sposobu na 
zmniejszenie ilości odpadów. 
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• „Eko Cudaki”
Uczniowie klas 1-3 przygotowali Eko- Cudaki, 

czyli Iudziki wykonane z materiałów ekologicznych, 
niepotrzebnych opakowań, itp. Starsi koledzy podzi-
wiali pomysłowość, ale również znajomość zasad re-
cyklingu, swoich młodszych kolegów.

• Wystawa - prezentacja zielników
Uczniowie klasy 3c wykonali zielniki, w których 

zamieścili rośliny zbierane podczas spacerów w swo-
im otoczeniu. Roślinki zostały rozpoznane i opisane 
przez dzieci przy pomocy wychowawcy. Swoje prace 
trzecioklasiści dumnie prezentowali swoim młod-
szym kolegom z klasy 1a i 1b. 

• Prace plastyczne „Dzień Ziemi.”
Na lekcjach plastyki uczniowie klas 4-7, pod kie-

runkiem nauczyciela plastyki, pani Niny Dygut przy-
gotowali plakaty z okazji Dnia Ziemi.

Zespół ds. Ekologii wraz z uczniami z klasy 3a, 
3b i 3c przygotował ulotkę informacyjną Przyszłość 
Ziemi w Twoich Rękach.

Mądra sowa prezentowała zadnia, które każdy 
z nas powinien wykonywać codziennie, aby chronić 
Ziemię. 

• Plakaty: Jak pomóc ziemi.
Sportowcy z 4c przygotowali plakaty edukacyjne 

dla młodszych kolegów, informujące, w jaki sposób 
nawet małe dzieci mogą dbać o środowisko. Przy-
pomnieli zasady segregacji, sposoby oszczędzania 
wody i prądu oraz  przybliżyli pojęcie recyklingu. Na 
plakatach uczniowie umieścili ułożone przez siebie 
rymowanki. 

• Jak oszczędzać prąd.
Licealiści, pod kierunkiem nauczyciela fizyki, pani 

Małgorzaty Czech,  uświadamiali swoich kolegów, 
jakie korzyści dla człowieka i środowiska przynosi 
oszczędzanie energii elektrycznej. Poznawali sposo-
by i metody oszczędzania prądu. Informacje te prze-
kazali publikując klasom LO wyniki przeprowadzo-
nego projektu: Jak oszczędzać energię elektryczną  
w internacie szkolnym i naszych domach.

Wielką wartość edukacyjną przyniosły do-
świadczenia i obserwacje przyrodnicze.

• Obserwacja motyli.
Uczniowie klasy 2a wybrali się do Motylarni 

w Czaplach Wielkich, celem obserwacji tych kolo-
rowych owadów. Dowiedzieli się, jakie znaczenie 
w przyrodzie odgrywają motyle. Przy pomocy mi-
kroskopu mieli możliwość obserwować budowę gą-
sienic i dorosłych owadów. W tzw. wylęgarce mogli 
zobaczyć przeobrażenie poczwarki w  pięknego mo-

tyla. Następnie, zwabiane owocami, kolorowe moty-
le przylatywały do zachwyconych dzieci.

•  „Smog zimą, smog latem”- doświadczenie.  
Młodzież z klasy I LO wykonała doświadczenie: 

„Smog”. Obserwowali, jak dym zachowuje się w cie-
płej oraz zimnej butelce. Tłumaczyli, dlaczego zimą 
smog stanowi duży problem i jak wpływa na nasze 
zdrowie. Podpowiadali, w jaki sposób dbać o czyste 
powietrze.

• Obserwacja pszczół .
Uczniowie klasy 3bi 3c wybrali się do Pasieki 

Uniwersyteckiej, gdzie obserwowali pszczoły. Do-
wiedzieli się, jaką rolę w środowisku odgrywają te 
pracowite owady. Ubrani, jak prawdziwi pszczelarze, 
poznawali tajniki tego zawodu.  Dowiedzieli się, ja-
kie wytwory, oprócz pysznego miodu, pochodzą od 
pszczół. Obdarowani pysznymi miodami, wrócili do 
szkoły.

Cała społeczność ZSOMS bardzo mocno angażo-
wała się w proponowane działania na rzecz środo-
wiska. Młodzi ekolodzy uzyskali duże wsparcie od 
Nauczycieli i Rodziców. Wiele akcji przeprowadzono 
przy współpracy z działającym w naszej placówce 
Szkolnym Kołem Wolontariatu, nad którym opiekę 
sprawują: pani Agnieszka Arczyńska oraz pan Ra-
fał Klimczyk. Do pracy włączył się także Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunami: panią Sabiną Kudrys 
i panią Anną Gibaszek- Mądry. 

W działaniach wspierała nas również Dyrekcja 
Szkoły, dając nam tzw. zielone światło na wprowa-
dzanie inicjatyw.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, gratulujemy 
sukcesu i zapewniamy, że w bieżącym roku szkolnym 
nadal będą prowadzone proekologiczne działania, 
mające na celu doskonalenie świadomości ekolo-
gicznej naszych uczniów.

Szkolny Zespół ds. Ekologii:
Izabela Bereza -  koordynator

Barbara Ładka,  Anna Nosek
Joanna Szczubiał, Radosława Kołaczyk
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Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO 
ARTE i bazylika Jezuitów w Krakowie zapraszają 
w niedzielę 23 października br. na godzinę 19.00 do 
krakowskiej bazyliki Jezuitów przy ul. Kopernika 26 
na niezwykły koncert zatytułowany „Sacrum po gó-
ralsku”. Podczas jednego wieczoru zabrzmi muzyka 
organowa, góralska oraz  słowo filozoficzno-literac-
kie autorstwa ks. Józefa Tischnera. Całość stworzy 
wielobarwny spektakl, pełen dynamiki i różnorodno-
ści form artystycznych.

Doborowe będzie grono artystów kreujących to 
niecodzienne wydarzenie. Fragmenty „Filozofii po 
góralsku” zaprezentuje znakomity aktor teatralny i fil-
mowy Piotr Cyrwus. Na organach grał będzie jeden 
z najaktywniejszych artystycznie polskich wirtuozów 
Marek Stefański, a całości dopełni Kapela Góralska 
Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem.

Koncert będzie poświęcony pamięci urodzonego 
przed stu laty, a zmarłego trzydzieści pięć lat temu 
Władysława Radwana, który przez czterdzieści lat był 
organistą w bazylice Jezuitów w Krakowie. Był posta-
cią wielce zasłużoną dla krakowskiej muzyki kościel-
nej. Nie tylko grał na organach, uświetniając nabo-
żeństwa odbywające się w monumentalnej świątyni 
przy ulicy Kopernika, ale także komponował i opra-
cowywał muzykę sakralna, która na stałe weszła do 
kanonu tej sztuki. Spod jego ręki wyszło liczne grono 
organistów dbających o poziom muzyki w krakow-

skich kościołach. Muzyce poświęcił do końca swoje 
życie, a śmierć zastała go niespodziewanie nie gdzie 
indziej, jak przy organach u krakowskich Jezuitów.

W tym roku swój mały jubileusz pięciolecia zało-
żenia obchodzi krakowska Fundacja Promocji Kultury 
i Sztuki ARS PRO ARTE – laureatka nagrody Marszałka 
Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” dla naj-
lepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce 
– organizator wielu wydarzeń związanych z muzyka 
organową głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu, 
ale też w innych częściach kraju i zagranicą. Podkar-
packi festiwal Organowy, Letni Festiwal Pieniny-Kul-
tura-Sacrum oraz koncerty w krakowskiej bazylice 
Jezuitów to regularne, najbardziej transparentne 
wydarzenia kreowane przez Fundację. Wśród autor-
skich projektów Fundacji unikatowym i jednym z naj-
bardziej reprezentatywnych jest właśnie „Sacrum po 
góralsku”, który uświetni jej jubileusz. Pomysł połą-
czenia ludowej sztuki góralskiej z muzyka organową 
oraz z jedynymi w swoim rodzaju tekstami jednego 
z najwybitniejszych polskich filozofów XX wieku ks. 
prof. Józefa Tischnera zrodził się w Krościenku nad 
Dunajcem. Początkowo narratorem koncertu był nie-
odżałowanej pamięci Mistrz Jerzy Trela, który prze-
kazał następnie swoją rolę w ręce, a właściwie w usta 
znamienitego i jak najbardziej autentycznego w tej 
roli swojego wychowanka Piotra Cyrwusa, pocho-
dzącego z górskiego Waksmunda.

Wstęp na koncert jest wolny, organizatorzy ser-
decznie zapraszają!

Koncert  „Sacrum po góralsku”
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Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO 
ARTE, laureat nagrody Kryształy Soli Województwa 
Małopolskiego w roku 2019 w dziedzinie „Kultura, 
tożsamość narodowa i regionalna”, została powołana 
w celu kontynuacji i realizacji wydarzeń kulturalnych 
związanych z muzyką organową i kameralną, odby-
wających się na terenie Małopolski i Podkarpacia. 
Wydarzenia artystyczne realizowane pod auspicjami 
Fundacji posiadają swoją wieloletnią tradycję, bogaty 
dorobek oraz renomę, których zasięg oddziaływania 
kulturotwórczego wykracza daleko poza teren ich re-
alizacji.

Fundacja została powołana w październiku 2017 
przez pomysłodawców i wieloletnich opiekunów arty-
stycznych ogólnopolskich przedsięwzięć kulturalnych 
w zakresie koncertów muzyki organowej i kameralnej 
w świątyniach Małopolski i Podkarpacia: Agnieszki 
Radwan-Stefańskiej oraz Marka Stefańskiego.

Wśród projektów realizowanych pod auspicjami 
Fundacji znajdują się tak znaczące dla muzyki organo-
wej wydarzenia, jak:

- Podkarpacki Festiwal Organowy (32. edycje)
- Letni Festiwal Pieniny-Kultura-Sacrum (12. edycji)
- Wiosenny Festiwal Organowy w bazylice Jezuitów 

w bazylice Jezuitów w Krakowie (od 2009r. 10. edycji).

Jeśli dodać do tego współpracę z odleglejszymi 
polskimi ośrodkami muzycznymi (np. z Filharmonią 
Warmińsko-Mazurską przy programowaniu cykli reci-
tali organowych) czy z Instytutami Polskimi w różnych 
krajach Europy, wszystko to dowodzi stałej dynamiki 
aktywności Fundacji.

Fundacja jest także autorem wydawnictw fono-
graficznych. W 2019 r. ukazała się jedyna w swojej 
formule programowej płyta „Sacrum po góralsku”, 
a w 2021 „Organy Katedry Rzeszowskiej”. Ponadto 
Fundacja była partnerem przy wydaniu płyty „Sancta 
Maria Mater Dei”, prezentującej walory brzmieniowe 
słynnych organów bazyliki Bernardynów w Leżajsku.

Wspólnie z Wydawnictwem Petrus, Fundacja wy-
dała dwie książki: „Organy na krańcach świata” – Ma-
rek Stefański w rozmowie z Mateuszem Borkowskim 
oraz „Dziedzictwo”, opowiadające o życiu twórcy pol-
skiej szkoły organowej XX wieku, prof. Bronisławie 
Rutkowskim.

Promuje swój autorski projekt „Sacrum po góral-
sku”. Program stanowi unikatowe połączenie muzyki 
organowej inspirowanej folklorem góralskim wraz 
z improwizacjami organowymi, z rdzenną muzyką 
góralską w wykonaniu muzyków z Pienin. Do udzia-
łu w projekcie została zaproszona znakomita Kapela 
Góralska Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem – 
jako jedyna spadkobierczyni ludowej tradycji pieniń-
skiej oraz wybitny wirtuoz organów Marek Stefański 
z Krakowa. Słownym motywem przewodnim kon-
certu-spektaklu są obszerne fragmenty „Filozofii po 
góralsku”ks. Józefa Tischnera w interpretacji jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych aktorów teatralnych 
i telewizyjnych, Piotra Cyrwusa, który w 2021 zajął 
miejsce nieodżałowanej pamięci Mistrza Jerzego 
Treli.

 www.arsproarte.pl
 www.fb.com/arsproarte
 www.instagram.com/fundacja_ars_pro_arte

Władysław Radwan urodzony 2 grudnia 1922 
w Wadowicach. Ukończył wadowickie Gimnazjum 
im. Marcina Wadowity, do którego uczęszczał także 
Karol Wojtyła, obecnie św. Jan Paweł II.  W zakresie 
gry na organach uczył się pod kierunkiem prof. Józe-
fa Chwedczuka, który pozostał jego mentorem przez 
kolejne lata. Po zakończeniu II wojny światowej grał 
jako organista w kościele oo. Paulinów Na Skałce. Po-
cząwszy od roku 1949 (1950?), aż do śmierci (1987) 
był organistą w bazylice Jezuitów w Krakowie przy 
ul. Kopernika. Jednocześnie, z chwilą utworzenia 
przez Metropolitę Krakowskiego ks. kardynała Ka-
rola Wojtyłę w roku 1973 Archidiecezjalnego Stu-
dium Organistowskiego działającego przy Instytucie 

Władysław Radwan
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Liturgicznym, został jego wykładowcą. Prowadził 
zajęcia z harmonii, która była jego pasją i z gry na 
organach. Współpracował z jezuitą o. Stanisławem 
Ziemiańskim oraz organistą tynieckim i zarazem kie-
rownikiem Studium Organistowskiego Marianem 
Machurą, przy harmonizacji pieśni kościelnych i psal-
mów. Jego opracowania można usłyszeć po dziś 
dzień w krakowskich kościołach. Są zamieszczone 
także w śpiewnikach kościelnych. Zachowały się po 
nim drobne polifoniczne utwory organowe, pisane 
prawdopodobnie jako ćwiczenia harmoniczne i kon-
trapunktyczne. Podczas drugiej pielgrzymki do Kra-
kowa papieża Jana Pawła II w roku 1983, z nominacji 
Metropolity Krakowskiego wszedł w skład Komisji 
Muzycznej, odpowiedzialnej za uroczystą oprawę li-

turgii beatyfikacyjnej Rafała Kalinowskiego i Alberta 
Chmielowskiego. Posiadał ukryty talent do majster-
kowania. Hobbistycznie naprawiał zegary, zarówno 
duże, jak i zegarki podręczne.

Całe życie poświęcił muzyce organowej, sakralnej 
i rodzinie. We wspomnieniach syna Leszka, zacho-
wał się jako człowiek cichy, skromny, sprawiedliwy 
w swoich ocenach i bardzo sumienny w wykonywa-
niu obowiązków. W pamięci krakowskich organistów 
jawi się jako kompetentny fachowiec, rzetelny peda-
gog i życzliwy doradca.

Zmarł 14 listopada 1987 roku przy organach 
w krakowskiej bazylice Jezuitów. Został pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Początek roku szkolonego 2022/20223 przyniósł 
w naszej szkole zmiany nie tylko dla społeczności 
szkolnej, ale i lokalnej. W ostatnim tygodniu września 
został zrealizowany i oddany do użytku nasz projekt 
w ramach Budżetu Obywatelskiego „Baw się i śmiej”. 
Społeczność szkolna oraz mieszkańcy Dąbia zyskali 
nowe elementy placu zabaw przy szkole. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli projekt 
swoimi głosami!

Również w ramach innego projektu „Ogród z kla-
są” realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w 
Krakowie w 18 szkołach podstawowych I edycji pro-
gramu Szkoła Podstawowa 39 otrzymała Certyfikat 
Czwartego Stopnia. Nasza szkoła uzyskała wszystkie 
cztery certyfikaty i przyznano nam tytuł Szkoły Eks-
perckiej! Oprócz dokumentu otrzymaliśmy w ramach 
nagrody szklarnię. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku będzie wykorzystana w ogrodzie szkolnym . 

16 września 2022 r. roku przejdzie do historii na-
szej starej szkoły na Dąbiu, jako uroczysty dzień po-
żegnania, odchodzącej na emeryturę, Pani mgr inż. 
Iwony Janek. Pani Iwona Janek pracowała na Dąbiu 
ponad 20 lat ucząc informatyki, a następnie, przez 
wiele lat, pełniąc funkcję dyrektora Gimnazjum nr 7, 
a następnie - Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza 
Głowackiego w Krakowie. Bycie dyrektorem szkoły, 
to nie tylko sprawowanie codziennych obowiązków. 
To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, 
opanowania i rozwagi, które to cechy Pani Iwona Ja-
nek umiejętnie przez te lata łączyła. Przez wszystkie 
minione lata wiele ważnych, czasami trudnych decy-
zji musiała podejmować, ale też wiele miłych chwil 
na pewno pozostanie w jej pamięci. Szkolna spo-
łeczność podziękowała za trud, jaki codziennie Pani 
Dyrektor wkładała w to, by to nasze miejsce było 
coraz lepsze, nowocześniejsze. Wielu z nas pamięta, 
jak nasza placówka zmieniała się i rozkwitała. To, jak 
wygląda teraz i jaką dobrą opinią się cieszy, to jest 
efekt wieloletnich wysiłków i poświęcenia. Wszyst-
kie lata pracy, podczas których realizowaliśmy wiele 
inicjatyw, wprowadzaliśmy w życie wiele pomysłów i 
innowacji, do których Pani Iwona wszystkich zachę-
cała przyniosły zamierzony skutek  - szkoła zaczęła 
wyróżniać się w środowisku, a uczniowie zaczęli od-
nosić sukcesy. Mamy nadzieję, że Pani Iwona Janek 
będzie częstym gościem w naszej szkole. A szkoła, 
którą tworzyła, szkoła o którą tak dbała i walczyła do 
końca, zawsze powita ją z radością.

Monika Duchnik 

(Zdjęcia są własnością Szkoły Podstawowej nr 39 w Krakowie)

Nowy początek roku szkolnego  
w Szkole Podstawowej nr 39 na Dąbiu
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Wykaz instytucji (punktów) w których można otrzymać bezpłatny egzemplarz
gazetki dzielnicy „Dzielnica II” w roku 2022

•	 Komisariat Policji - Biały Domek (ul. Lubicz)
•	 Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Grunwaldzka 5)
•	 Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Lotnicza 1)
•	 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 (ul. Gurgacza 5)
•	 „U Siemachy” (ul. Mogilska 58).
•	 Klub „Strych” (ul. Masarska 14)
•	 Katolicki Dom Kultury im. Sapiehy (ul. Bobrowskiego 6)
•	 Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” (al. Daszyńskiego 16)

Biblioteki na terenie dzielnicy:
•	 ul. Bobrowskiego 11
•	 al. Daszyńskiego 22
•	 ul. Lubomirskiego 7a
•	 ul. Brodowicza 1
•	 al. Pokoju 33

Żłobki:
•	 nr 33 (ul. Żółkiewskiego 15)
•	 nr 19 (ul. Świtezianki 7)

Przedszkola:
•	 „Pod Gwiazdkami” (ul. Szafera 2)
•	 nr 79 (ul. Widok 29)
•	 nr 80 (ul. Kotlarska 5 a)
•	 nr 90 (ul. Gurgacza 1)
•	 nr 124 (ul. Zwycięstwa 22)
•	 nr 139 (ul. Bema 21)

Szkoły Podstawowe:
•	 nr 3 (ul. Topolowa 22)
•	 nr 10 (ul. Blachnickiego 1)
•	 nr 18 (ul. Półkole 11)
•	 nr 38 (ul. Fr. Nullo 23)
•	 nr 39 (ul. Jachowicza 5)

Licea:
•	 nr VIII (ul. Grzegórzecka 24)
•	 nr XIII (ul. Sądowa 4)
•	 nr XXIV (ul. Wilka-Wyrwińskiego11)

•	 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ul. Grochowska 20)
•	 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (ul. Lubomirskiego 21)
•	 Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (ul. Kopernika 19)

Przychodnie:
•	 ul. Grzegórzecka 73-73a
•	 al. Pokoju 4
•	 ul. Olszańska 5
•	 ul. Widok 31 


